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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan 

keuangannya kepada publik. Penyampaian laporan keuangan tersebut 

merupakan dampak dari adanya hubungan agensi antara manajer perusahaan 

dengan pihak investor.  Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori 

agensi menjelaskan hubungan agensi yang terjadi di sebuah perusahaan akibat 

adanya kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi (principal) dengan pihak 

yang bertanggungjawab untuk menggunakan dan mengendalikan sumber daya 

tersebut (Agent). Dengan demikian, perusahaan wajib untuk menyampaikan 

laporan keuangannya sebagai akibat dari pertanggungjawaban dana yang 

dipercayakan kepada agen oleh investor. Jamaan (2008) menyatakan bahwa 

laporan keuangan dijadikan sebagai alat ukur, penilaian sekaligus pengawasan 

kinerja agen dalam memaksimalkan kesejahteraan pihak prinsipal. Dengan 

demikian, laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik 

harus memiliki tingkat kehandalan yang tinggi. 

Hubungan agensi antara pihak prinsipal dan agen pada kenyataannya 

tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang 

terjadi. Ketidakseimbangan jumlah kepemilikan informasi antara pihak prinsipal 

dan agen menyebabkan terjadinya masalah agensi. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa pada hubungan agensi terdapat dua permasalahan yaitu 

asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik kepentingan (conflict of 

interest). Masalah agensi ini pada akhirnya menuntut adanya suatu peningkatan 

tingkat kepercayaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan 

keuangan.  
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Audit laporan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

meningkatkan tingkat kepercayaan pihak principal pada laporan keuangan 

perusahaan. Audit laporan keuangan merupakan bentuk realisasi dikeluarkannya 

biaya agensi yaitu monitoring cost untuk menyelesaikan masalah agensi. Mills 

(1990) menyatakan bahwa audit merupakan bentuk monitoring untuk 

mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan 

demikian, laporan keuangan perusahaan publik harus diaudit untuk terhindar dari 

dampak masalah agensi dan akibatnya dapat meningkatkan kepercayaan pihak 

investor. 

Kewajiban audit atas kewajaran informasi laporan keuangan perusahaan 

publik di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan BAPEPAM LK Nomor 

134/BL/2006 (Nomor X.K.6) tanggal 7 Desember 2006. Peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa laporan keuangan perusahaan yang harus disampaikan 

kepada publik tersebut diwajibkan untuk memenuhi standar akuntansi yang telah 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta diaudit oleh akuntan publik atas 

kewajaran pelaporan transaksi yang ada di laporan keuangan. Surat keputusan 

BAPEPAM LK Nomor 134/BL/2006 (Nomor X.K.6) tanggal 7 Desember 2006 

juga menjelaskan mengenai adanya batasan waktu dari penyampaian laporan 

keuangan serta sanksi yang diberikan jika perusahaan terlambat dalam 

penyampaian laporan keuangan.  

Kewajiban perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang 

telah diaudit menimbulkan masalah baru bagi perusahaan terkait dengan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang ditentukan dan waktu 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan auditor independen. Hal ini 

dikarenakan proses untuk menghasilkan laporan audit independen 

membutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen 

untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan pada akhirnya 
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menimbulkan fenomena yang disebut dengan audit delay. Audit delay 

merupakan rentang waktu dari audit yang dibutuhkan oleh auditor independen 

untuk dapat menyelesaikan laporan audit independen atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaan yang diukur dari hari yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan 

sejak tanggal 31 Desember sampai pada tanggal yang terdapat pada laporan 

auditor independen (Rachmawati, 2008) .  

Audit delay ini merupakan suatu fenomena yang dialami oleh berbagai 

perusahaan yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Audit delay dapat 

menjadi suatu masalah jika rentang waktu audit delay yang terjadi pada suatu 

perusahaan terlalu lama yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

tersebut kemudian akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi. 

Dengan demikian, perusahaan harus dapat membuat rentang waktu audit delay 

tidak terlalu lama. Fenomena audit delay di Indonesia ini juga menjadi masalah 

bagi beberapa perusahaan publik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

terjadinya keterlambatan dari penyampaian laporan keuangan dari beberapa 

perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2013-2016.  

Informasi dari situs Harian Ekonomi Neraca (www.neraca.co.id) 

menyatakan bahwa pada tahun 2013 tercatat sebanyak 52 perusahaan publik 

dari 467 perusahaan publik di BEI yang terlambat dalam proses penyampaian 

laporan keuangan tahun 2012. Selanjutnya, pada tahun 2014 berdasarkan 

informasi dari kontan.co.id terdapat sebanyak 49 perusahaan publik dari 530 

perusahaan publik yang terdaftar di BEI terlambat melaporkan laporan keuangan 

untuk tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 52 perusahaan dari 

547 perusahaan publik di BEI yang terlambat untuk menyampaikan laporan 

keuangan 2014 (www.neraca.co.id) dan pada tahun 2016 terdapat 63 

http://www.neraca.co.id/
http://www.neraca.co.id/
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perusahaan dari 581 perusahaan publik di BEI yang terlambat melaporkan 

laporan keuangan untuk tahun 2015 (www.ipotnews.com). Keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan pada akhirnya membuat perusahaan harus 

menerima sanksi yang diberlakukan oleh BEI. 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan di BEI yang Terlambat Menyampaikan Laporan 

Keuangan 

Tahun Jumlah Keterlambatan Jumlah Perusahaan BEI Persentase 

2013 52 Perusahaan 467 Perusahaan 11,135% 

2014 49 Perusahaan 530 Perusahaan 9,25% 

2015 52 Perusahaan 547 Perusahaan 9,51% 

2016 63 Perusahaan 581 Perusahaan 10,84% 

Sumber: neraca.co.id dan ipotnews.com 

Data dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang 

terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya cukup tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masalah keterlambatan laporan keuangan perusahaan 

publik di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Dengan kata lain 

rentang waktu terjadinya audit delay di beberapa perusahaan cukup lama 

sehingga membuat penyampaian laporan keuangan mengalami keterlambatan 

yang cukup serius. Fenomena ini yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait fenomena audit delay. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rentang waktu 

audit delay pada perusahaan publik di Indonesia.  

Fenomena audit delay yang terjadi pada perusahaan dapat ditekan agar 

tidak memiliki rentang waktu yang terlalu lama dengan memaksimalkan peran 

dari komite audit perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang dibentuk 

untuk meminimalisir terjadinya masalah agensi yang terjadi antara pihak prinsipal 

dan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pada hubungan 

agensi terjadi dua masalah agensi yaitu konflik kepentingan dan asimetris 

http://www.ipotnews.com/
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informasi. Komite audit dapat meminimalisir terjadinya masalah agensi dengan 

melakukan pengawasan terkait informasi keuangan dan laporan keuangan 

perusahaan. Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 tahun 2012 menjelaskan bahwa 

komite audit bertanggungjawab untuk melakukan penelahaan mengenai 

informasi keuangan perusahaan, ketaatan terhadap perundang-undangan, 

pelaksanaan audit oleh auditor internal, dan pengaduan terkait proses akuntansi 

perusahaan. Komite audit juga bertanggungjawab dalam membantu auditor 

dalam mempertahankan independensinya dari pihak manajemen (KNKG, 2006). 

Dengan demikian, adanya komite audit dalam perusahaan akan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan melalui peminimalisiran 

peluang terjadinya masalah agensi. Laporan keuangan perusahaan yang 

berkualitas akan terbebas dari kemungkinan terjadinya salah saji, sehingga akan 

mempercepat proses audit yang dilakukan oleh auditor independen. Dengan 

demikian, rentang waktu audit delay akan menjadi singkat.       

Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap audit delay telah 

dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya dan menunjukkan hasil yang 

tidak konsisten. Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa independensi 

dan kompetensi audit berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan jumlah rapat 

komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian yang 

berbeda muncul dari Apadore dan Noor (2013) yang menyatakan bahwa 

independensi komite audit, kompetensi komite audit, jumlah rapat komite audit 

tidak berpengaruh terhadap audit delay  dan hanya ukuran komite audit yang 

berpengaruh terhadap audit delay. Rianti dan Sari (2014) juga menemukan 

temuan yang berbeda yaitu jumlah anggota, kompetensi, dan proporsi gender 

komite audit yang berpengaruh negatif terhadap audit delay, sedangkan 

independensi dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh.  
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Fenomena audit delay yang terjadi pada perusahaan juga dapat ditekan 

agar tidak memiliki rentang waktu yang terlalu lama dengan memaksimalkan 

peran dari auditor internal perusahaan. Auditor internal merupakan pihak yang 

bekerja dalam membantu komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan operasional perusahaan. Peraturan BAPEPAM No. IX.I.7 tahun 2008 

menjelaskan bahwa auditor internal merupakan unit yang melakukan proses 

evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan secara independen untuk 

meningkatkan nilai dan efektivitas perusahaan di bidang akuntansi, keuangan, 

operasional dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa auditor internal dapat 

meminimalisir dan mengatasi terjadinya masalah agensi yang ada. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua masalah agensi yang terjadi 

yaitu konflik kepentingan dan asimetris informasi. Pengawasan yang dilakukan 

oleh auditor internal dapat mengurangi terjadinya usaha penyimpangan yang 

dilakukan karena adanya konflik kepentingan yang terjadi. Auditor internal dalam 

perusahaan ini akan membantu mempermudah proses audit yang dilakukan oleh 

auditor independen karena pengawasan yang telah dilakukan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan akan 

terbebas dari salah saji yang material. Dengan demikian, proses audit yang 

dilakukan oleh auditor independen akan cepat selesai dan mempersingkat waktu 

dari audit delay.  

Penelitian mengenai pengaruh auditor internal terhadap audit delay juga 

telah diteliti di beberapa penelitian sebelumnya, namun mengalami hasil yang 

tidak konsisten. Hajiha dan Rafiee (2011) menemukan bahwa objektifitas dan 

kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap audit delay sedangkan ukuran 

auditor internal tidak berpengaruh terhadap audit delay. Suharni, Sari, dan 

Wulandari (2013) menyatakan bahwa jumlah anggota dan pengalaman ketua 

internal audit berpengaruh terhadap timeliness, sedangkan tingkat pendidikan 
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ketua internal audit tidak berpengaruh terhadap timeliness. Rachmawati (2008) 

serta Apadore dan Noor (2013) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu bahwa 

auditor internal tidak berpengaruh terhadap audit delay.  

Fenomena audit delay yang terjadi pada perusahaan juga dapat ditekan 

agar tidak memiliki rentang waktu yang terlalu lama dengan cara pemilihan 

auditor independen yang tepat. Auditor independen merupakan pihak yang 

berkaitan langsung dengan proses audit laporan keuangan perusahaan, 

sehingga perusahaan harus dapat dengan tepat memilih auditor independen 

yang memiliki reputasi baik agar dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan. Mills (1990) menyatakan bahwa auditor independen yang 

melakukan proses audit dengan tujuan untuk mengurangi masalah agensi dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang tepat dalam memilih auditor 

independen akan dapat mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai 

perusahaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, perusahaan 

yang menggunakan auditor independen yang tepat akan memiliki rentang waktu 

audit delay yang singkat. Perusahaan dapat menentukan auditor independen 

yang akan digunakan untuk melakukan audit dengan didasarkan pada ukuran 

KAP yang dimiliki. KAP dengan ukuran yang lebih besar akan dapat melakukan 

audit dengan efisien dan fleksibilitas yang tinggi (Kartika, 2009). Dengan 

demikian, auditor independen yang memiliki reputasi baik akan menyebabkan 

rentang waktu audit delay menjadi singkat.    

Penelitian mengenai pengaruh auditor independen terhadap audit delay 

juga telah dibuktikan dalam beberapa penelitian, namun juga mengalami hasil 

yang tidak konsisten. Proksi pertama yang dapat digunakan sebagai ukuran dari 

variabel auditor independen adalah ukuran KAP. Rachmawati (2008); Panjaitan 

(2010); Alkhatib dan Marji (2012) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

terhadap audit delay. Namun, hasil penelitian dari Kartika (2009); Panjaitan, 
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Wahidahwati, dan Amanah (2013); Saftiana dan Wenny (2014); Karang (2015) 

menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Proksi 

ukuran lama perikatan perusahaan menjadi klien KAP juga mengalami 

ketidakkonsistenan hasil. Proksi ini masih jarang digunakan oleh peneliti yang 

meneliti terjadinya audit delay. Peneliti hanya menemukan tiga hasil penelitian 

dari Ashton, Willingham, dan Elliot (1987), Panjaitan et al (2013) serta Rustiarini 

dan Sugiarti (2013). Ashton et al (1987) menyatakan bahwa semakin lama 

perikatan yang terjadi antara perusahaan dengan KAP maka akan 

mempersingkat audit delay, sedangkan Panjaitan et al (2013) serta Rustiarini dan 

Sugiarti (2013) menyatakan bahwa lamanya perikatan perusahaan menjadi klien 

suatu KAP tidak berpengaruh terhadap terjadinya audit delay. 

Penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh 

komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay 

tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Dengan 

demikian, penelitian ini akan melakukan pengujian ulang mengenai pengaruh 

komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay. 

Penelitian ini didasarkan dari tiga penelitian yang dilakukan oleh Hashim dan 

Rahman (2011), Suharni et al (2013), dan Panjaitan et al (2013). Hasil penelitian 

Hashim dan Rahman (2011) menunjukkan bahwa independensi dan pengalaman 

komite audit yang berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan kompetensi 

komite audit tidak ditemukan berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya, 

hasil penelitian Suharni et al (2013) menyatakan bahwa jumlah anggota dan 

pengalaman ketua auditor internal berpengaruh positif terhadap timliness, 

sedangkan pendidikan ketua auditor tidak berpengaruh terhadap timeliness. 

Terakhir, Panjaitan et al (2013) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap audit delay tetapi berpengaruh terhadap timeliness serta 

lama perikatan tidak berpengaruh terhadap audit delay dan timeliness.  
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Penelitian ini juga akan menggunakan variabel moderasi untuk menjawab 

adanya ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu terkait pengaruh komite 

audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap audit delay. Penelitian ini 

menggunakan variabel moderasi untuk menjawab ketidakkonsisten hasil yang 

terjadi pada penelitian terdahulu karena variabel moderasi merupakan variabel 

yang dapat mengubah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Solihin dan Ratmono (2013:88) menyatakan bahwa kekuatan atau 

arah hubungan antara dua variabel dapat berubah dikarenakan oleh variabel 

moderasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan variabel moderasi untuk 

menjawab terjadinya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Variabel moderasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompleksitas audit. 

 Penelitian ini menggunakan kompleksitas audit sebagai variabel 

moderasi didasarkan pada teori kontijensi yang menyatakan bahwa tidak ada 

sistem pengendalian yang dapat sesuai diterapkan secara universal. Fisher 

(1998) menyatakan bahwa teori kontijensi mengungkapkan tentang desain dari 

sistem pengendalian perusahaan bergantung pada konteks organisasi yang 

melaksanakan pengendalian tersebut. Dengan demikian, desain sistem 

pengendalian perusahaan harus memperhatikan adanya variabel kontijensi yang 

mempengaruhi. Variabel kontijensi dapat dibedakan menjadi lima yaitu unsur 

ketidakpastian; teknologi perusahaan; unsur diversifikasi, struktur, ukuran 

perusahaan; misi dan strategi; dan faktor lain yang dapat diobservasi (Fisher, 

1998). Kompleksitas audit merupakan variabel kontijensi karena  kompleksitas 

audit berkaitan dengan diversifikasi, struktur, dan ukuran perusahaan. Ariyani 

dan Budhiarta (2014) menyatakan bahwa kompleksitas audit berkaitan dengan 

jumlah lokasi unit operasi, diversifikasi produk dan pasar.     

Kompleksitas audit pada penelitian ini diproksikan dengan jumlah anak 

perusahaan yang dimiliki dan ukuran perusahaan. Jumlah anak perusahaan 
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menyebabkan terjadinya operasi perusahaan menjadi kompleks karena adanya 

konsolidasi laporan keuangan yang harus dilakukan antara perusahaan anak 

dengan induk. Penggunaan jumlah anak perusahaan dan ukuran perusahaan 

sebagai proksi dari kompleksitas audit didasarkan pada hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah anak perusahaan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay (Rachmawati, 2008; Kartika, 

2009; Kurniawan, 2011; Panjaitan et al, 2013; Saftiani dan Wenny, 2014; 

Apriyanti dan Santosa, 2014; Karang, 2015; Lestari, 2015). 

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Tujuan pemilihan populasi 

tersebut adalah diharapkan dengan jumlah perusahaan yang banyak dan periode 

selama tiga tahun akan memiliki kemungkinan dapat menghasilkan data 

penelitian yang bervariasi dan cukup untuk menghasilkan hasil penelitian yang 

baik dan dapat digeneralisasi. Sampel penelitian akan ditentukan dengan metode 

purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan model persamaan 

struktural dengan beberapa indikator sebagai ukuran dari variabel penelitian. 

Pemilihan indikator untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini didasarkan 

pada ukuran yang telah digunakan pada penelitian terdahulu dan peraturan 

terkait komite audit, auditor internal, dan auditor independen.   

1.2. Motivasi Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh komite audit, audit internal, dan auditor 

independen terhadap audit delay dengan menggunakan kompleksitas audit 

sebagai variabel moderasi ini dimotivasi oleh beberapa hal. Adapun motivasi 

dilakukannya penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Tingginya jumlah perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terlambat 

dalam menyampaikan laporan keuangan 
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2. Adanya ketidakkonsistenan hasil yang terjadi antara hasil penelitian yang 

satu dengan yang lainnya. 

3. Sepengetahuan peneliti jumlah penelitian sebelumnya yang melakukan 

pengujian mengenai pengaruh komite audit, auditor internal, dan auditor 

independen terhadap audit delay masih sedikit. 

4. Sepengetahuan peneliti jumlah penelitian terkait audit delay sebelumnya 

masih belum ada yang menggunakan variable moderasi kompleksitas 

audit dan model persamaan struktural dalam proses pengujian faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap audit delay 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

perlu untuk dilakukan pengujian terhadap pengaruh komite audit, auditor internal, 

dan auditor independen terhadap terjadinya audit delay pada perusahaan yang 

dimoderasi oleh kompleksitas audit. Dengan demikian, terdapat beberapa 

pertanyaan penelitian yang harus dijawab melalui hasil pengujian yang akan 

dilakukan. Adapun pertanyaan penelitian tersebut antaralain sebagai berikut: 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit delay? 

2. Apakah auditor internal berpengaruh terhadap audit delay? 

3. Apakah auditor independen berpengaruh terhadap audit delay? 

4. Apakah kompleksitas audit memoderasi pengaruh komite audit, auditor 

internal, dan auditor independen terhadap audit delay? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menduga bahwa 

terdapat pengaruh antara komite audit, auditor internal, dan auditor independen 

terhadap audit delay yang dimoderasi oleh kompleksitas audit. Dengan demikian, 

peneliti akan melakukan pengujian terhadap dugaan adanya pengaruh tersebut. 
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Dengan demikian, tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dijelaskan antaralain 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari komite audit terhadap 

audit delay. 

2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari auditor internal terhadap 

audit delay. 

3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari auditor independen 

terhadap audit delay 

4. Untuk menguji dan membuktikan efek moderasi kompleksitas audit pada 

pengaruh komite audit, auditor internal, dan auditor independen terhadap 

audit delay. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Penelitian determinan audit delay pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan kontribusi penelitian secara 

teoritis, praktis, dan kebijakan. Adapun kontribusi penelitian ini antaralain yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi Aplikasi Teori 

Hasil penelitian determinan audit delay pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan kontribusi di bidang teori. Adapun 

kontribusi teori dari penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Hasil penelitian mengenai pengaruh komite audit dan auditor internal 

terhadap audit delay dapat memberikan kontribusi pada penerapan 

teori akuntansi yaitu teori agensi. Hal ini dikarenakan berdasarkan 

hasil penelitian membuktikan bahwa komite audit dan auditor internal 

sebagai pihak yang melakukan pengawasan untuk meminimalisir 

masalah agensi dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih 
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handal, sehingga rentang waktu audit delay yang terjadi dapat 

menjadi lebih singkat. 

2. Hasil penelitian mengenai pengaruh kompleksitas audit pada 

hubungan auditor internal dan audit delay dapat memberikan 

kontribusi pada penerapan teori kontijensi. Hal ini dikarenakan pada 

penelitian ini kompleksitas audit yang dapat berdampak pada bentuk 

pengendalian internal perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 

auditor internal dalam mengurangi rentang waktu audit delay.  

3. Hasil penelitian determinan audit delay pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menjadi sumber refrensi 

pengetahuan, bahan diskusi, dan kajian untuk masalah terkait audit 

delay serta menjadi sumber acuan untuk melakukan penelitian 

dengan tema sejenis di masa yang akan datang. 

2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan pada manajer 

perusahaan publik dan auditor independen di Indonesia untuk dapat 

memecahkan masalah audit delay yang terjadi pada perusahaan dengan 

memfokuskan pada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu komite audit, auditor 

internal, dan kompkesitas audit perusahaan. Ketiga faktor tersebut perlu menjadi 

perhatian khusus dari manajer karena berdasarkan hasil penelitian ketiga faktor 

tersebut memiliki pengaruh terhadap rentang waktu audit delay. Dengan 

demikian, ketiga faktor tersebut harus menjadi faktor yang perlu untuk menjadi 

perhatian manajer dalam memecahkan masalah audit delay. Faktor auditor 

independen juga dapat menjadi perhatian dengan didasarkan pada sumber dan 

refrensi lain yang membuktikan adanya pengaruh terhadap audit delay. 
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3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian pengaruh komite audit dan auditor internal terhadap audit 

delay dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi perusahaan publik 

untuk memperhatikan hal-hal penting yang sesuai dengan aturan dan standar 

yang berlaku dalam pembentukan dan penerapan komite audit dan auditor 

internal agar perusahaan dapat dengan tepat waktu menyampaikan laporan 

keuangannya sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan publik perlu 

memperhatikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pembentukan komite audit dan auditor internal sesuai dengan yang diatur pada 

peraturan yang berlaku. Perusahaan publik juga perlu memperhatikan mengenai 

penerapan tugas dan tanggungjawab dari komite audit dan auditor internal agar 

sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini 

dikarenakan kualitas komite audit dan auditor internal menentukan rentang waktu 

dari audit delay perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


